
03 MINŐSÉGI FOKOZAT normái hézagolásnál magasabb minőségi elválás esetén a teljes felület megmunkálása 
OTi"ilzoár,öe omoK/ o LAv/otLo-yA lánAce^L^hAI óik

Q4 MINŐSÉGI FOKOZAT A felülettel szemben támasztott legmagasabb követelmények kiejégitéséhez a teljes
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felületet át kell simítani. A Q4 minőség az a ább munkafolyamatokat foglalja magába: 
’Z Q2 felületképzés lépései,

Z' a hézagok széles glettelése,

'Z csiszolás,

Z a teljes felület átsimitása (rétegvastagság 3 mm-ig),

Z a teljes felület csiszolása.

A legmagasabb követelményeket kielégítő felü et minimalizálja a laook és hézagok 
esetleges egyenetlenségeinek láthatóságát. Sjric fény esetén a nemkívánatos 
hatások (fényviszonyok változásai, minimális bk+lis egyenetlenségek stb.) minimálisra 
csökkenthetők. Teljes kiküszöbölésük szinte lehe'etlen, egyrészt mert a fény hatásai nagyon 
sokfélék, másrészt figyelembe kell venni a kézi r egmunkálásból adódó korlátokat.

A Q4 minőség iránti igényt a szerződésbe-' rögzíteni kell.
Termékek, melyek Q4 minőségi fokozatnál alkalna^atók: megegyez,!, a Q3 minőségi fokozatnál 
használt anyagokkal. Best Finish applikációnk g+aterlatiasan mutatja ne a felsorolt minőségi 
osztályokat és hasznos információt nyújt a gif szkarcn felületek hézagolásainak lépéseiről.

szükséges, amely a kővetkező lépésekből áll;
Z a Q2 felületképzés lépései,

Z a hézagok szélesebb kitöltése és csiszolása,

Z a fennmaradó felület vékony rétegű átsimítasa, a felület pórusainak eltömítése,

Z szükség esetén a felület átcsiszolása.

A Q3 minőségű felület alkalmas például tapétázás alá (finomszerkeze'ú tapéták), hengerrel vagy 
szórással felvitt bevonatokhoz, festékekhez. A C3 "elleti minőség esetében sem zárható ki, hogy 
súrló fénynél láthatók legyenek a megmunkálás nyomai, ám ezek mértéke és terjedelme a Q2 
gletteléshez képest kisebb.

A Q3 minőség iránti igényt a szerződésben rögzíteni kell.
Teljes felület simítására alkalmas anyagok: Rifino "b^, ’/arío, ProMix Mega hézagoló anyagok, valemint 
Rimano Glet XL és ProMix Finish végső felületképzö gfettek.
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